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1. ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦИФРОВИХ
ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ
Відеореєстратори - це прилади запису і відображення відеосигналу,
що надходять від камер спостереження. Цифрові відеореєстратори є
необхідною частиною системи відеоспостереження. Принцип роботи
відеореєстратора полягає в апаратній компресії вхідного відеосигналу і його
запису на цифровий носій, як правило, це звичайний жорсткий диск комп'ютера
(вінчестер). У даний момент на ринку пропонується велика кількість моделей
різних виробників, при цьому кожна модель відеореєстратора значно
відрізняються від інших.
Перший параметр відеореєстратора це кількість відеовходів, тобто
кількість відеокамер, які можуть одночасно відображатися на моніторі і
архівуватись. Найбільш часто розповсюджені варіанти: 1, 4, 8, 9, 16-ти канальні
відеореєстратори. Частіше використовуються відеореєстратор на 9 каналів.
Другий важливий параметр цифрового відеореєстратора - сукупна
швидкість відображення та архівації відеозображення, вимірюється в кількості
кадр/сек, тобто сукупна кількість кадрів в секунду. Уявімо це на прикладі 4-х
канального цифрового відеореєстратора з сукупною швидкістю запису 25 fps.
Ділимо загальну швидкість на чотири входи, разом отримуємо 6,25 кадр/сек. на
один відеовхід.
Третій параметр відеореєстратора - це присутність 1-го або декількох
аудіовходів. У самих недорогих моделях цифрових відеореєстраторів, як
правило, аудіо-входу або немає, або є 1 вхід. У більш дорогих моделях

відеореєстраторів аудіовходів може бути більше, аж до кількості, що відповідає
кількості відеовходів.
Четвертий параметр цифрового відеореєстратора - це присутність LANпорту, тобто здатності роботи відеореєстратора в мережі. На практиці це
відбувається таким чином: через мережевий роз'єм RJ-45 цифровий
відеореєстратор підключається в локальну мережу. На віддаленому комп'ютері
інсталюється програмне забезпечення, що йде в комплекті з відеореєстратором,
встановлюються потрібні настройки, і оператор, що сидить за цим комп'ютером
отримує можливість повністю керувати установками відеореєстратора, а також
переглядати відео у реальному часі і працювати із записом. Є можливість
роботи з відеореєстратором через Інтернет при підключенні швидкісної лінії і
статичної зовнішньої ip-адреси на стороні цифрового відеореєстратора, а також
швидкісної лінії з боку віддаленого комп'ютера.
П'ятий параметр цифрового відеореєстратора - це можливість перегляду
запису з вінчестера, записаного на цифровий відеореєстратор безпосередньо, чи
на комп'ютері.
Шостий параметр цифрового відеореєстратора - це присутність VGAвиходу. Якщо він є, то є можливість підключати до нього комп'ютерний
монітор.
Сьомий параметр цифрового відеореєстратора - це кількість і
максимально можлива ємність дисків встановлюваних в цифровий
відеореєстратор. У найпростіших моделях є підтримка одного диска, до 500 Гб.
У цифрових відеореєстраторах середнього цінового діапазону частіше за все
передбачена підтримка двох вінчестерів до 500 Гб кожен. У більш дорогих
моделях іноді буває підтримка до 8-ми накопичувачів.
Відеореєстратор - одна з основних складових сучасних систем
відеоспостереження. Його вибір залежить від багатьох факторів, серед яких
місце встановлення (монтажу), необхідна якість запису, зручність управління,
наявність додаткових функцій, сумісність з іншим обладнанням і, звичайно,
ціна.
У кожному конкретному випадку визначальним чинником вибору
відеореєстратора можуть бути різні критерії або набір певних функцій.
Якість запису - основний критерій вибору відеореєстратора визначається
двома параметрами:
• роздільною здатністю запису - кількістю точок, з яких складається
відеозображення - 176х288, 352х288, 704х288, 704х576, 720х576;
• швидкістю запису - сумарною кількістю кадрів у секунду по всіх
відеоканалах. Наприклад, якщо для 8-канального реєстратора вказана
швидкість запису 100 кб/с, то по кожному каналу можна проводити запис зі
швидкістю 12,5 кб/с. Максимальна швидкість запису на 1 канал - 25 кб/с для
стандарту PAL, що відповідає режиму "Запис в реальному часі".
Слід зауважити, що якість запису - найбільш спекулятивна
характеристика цифрових відеореєстраторів. У переважній більшості випадків,
в рекламних цілях виробники відеореєстраторів вказують тільки максимальні
параметри. Відповідно, при максимальній роздільній здатності не
забезпечується заявлена швидкість запису і, навпаки, при максимальній
швидкості запису не забезпечується максимальна роздільна здатність. Для

правильної оцінки якості одержуваного відеозображення необхідно з'ясувати,
при якій швидкості запису забезпечується потрібна роздільна здатність по
кожному каналу, наприклад, 704х288 при 25 кб/с або 704х576 при 12,5 кб/с.
Функції відеореєстраторів.
Однією з важливих функцій при виборі відеореєстратора може стати
можливість виконання декількох операцій одночасно. За цією ознакою
відеореєстратори умовно поділяються на:
• дуплексні (здатні виконувати 2 операції одночасно);
• триплексні (три операції);
• пентаплексні (п'ять операцій).
Наприклад, відеореєстратор, що працює в режимі пентаплекс, може
одночасно виводити зображення з підключених відеокамер, здійснювати і
відтворювати запис, робити резервне копіювання і передавати дані до
комп'ютерної мережі.
2. ПРИНЦИПИ КОДУВАННЯ ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ У ФОРМАТАХ
MJPEG, MPEG4, H.264
Зазвичай використовуються MJPEG, MPEG-4 або H.264 формат
стиснення відеоінформації. Кожен з цих форматів має свої особливості:
MJPEG - це один з перших форматів запису відеозображення, заснований
на покадровому методі відеостиснення. Запис, зроблений в цьому форматі,
займає більший обсяг дискового простору. Відеореєстратори, що
використовують MJPEG, мають застарілу елементну базу, тому на ринку їх
вартість нижча.
MPEG-4 - це більш сучасний формат, призначений для стиснення потоку
аудіо- та відеоінформації. Запис, зроблений відеореєстратором, що
використовують MPEG-4, займає приблизно в 10 разів менше місця дискового
простору. Такі відеореєстратори мають більш сучасну елементну базу, отже, їх
ціна вища.
H.264 - цей формат використовує новітні алгоритми стиснення аудіо- та
відеоінформації і є логічним продовженням розвитку формату MPEG-4.
Відмінними особливостями цього стандарту від MPEG-4 можна назвати
поліпшену передачу кольору, підвищену чіткість зображення; відеоінформація,
що записується в Н.264, займає приблизно в 2 рази менше місця на диску, ніж
попередній формат. Вартість відеореєстраторів з Н.264 вище, ніж на основі
MPEG-4.
Відеозапис.
При виборі відеореєстратора необхідно визначити потрібний часовий
інтервал, протягом якого буде проводитись запис. Для визначення необхідного
дискового простору, необхідно знати:
• роздільну здатність, з якою необхідно робити запис (наприклад, запис з
роздільною здатністю 704х576 займає приблизно в 4 рази більше місця на
диску, ніж запис з роздільною здатністю 352х288);
• швидкість, з якою необхідно робити запис (наприклад, запис зі
швидкістю 25 кб/с займає в 2 рази більше місця на диску ніж запис зі
швидкістю 12,5 кб/с);
• кількість записуваних відеоканалів.

Для розрахунку потрібно використовувати наступну формулу:
S = NxFxVxTx0, 0824
де:
S - обсяг дискового простору (ГБ);
N - кількість каналів, по яких ведеться запис;
F - розмір кадру (кБ) (залежить від формату стиснення, див. тех.
характеристики відеореєстратора);
V - швидкість запису на канал (кб/с);
T - час, протягом якого необхідно вести запис (кількість діб).
Архівування.
Необхідні дані можна додатково зберегти за допомогою функції
резервного копіювання аудіо- та відеоінформації. У сучасних відеореєстраторах
передбачається така можливість архівування на CD і DVD диски, знімні
жорсткі диски (Mobile Rack), USB flash-карти, USB / IEЕE1394 зовнішні
жорсткі диски і по мережі.
Щоб забезпечити збереження архіву, у разі пошкодження жорсткого
диска, необхідно, щоб у відеореєстратора був «дзеркальний» дисковий масив
Raid. Розмір архіву відеореєстратора визначається наступними параметрами:
• кількістю жорстких дисків, які можна встановити в відеореєстратор;
• можливістю підключення зовнішнього дискового накопичувача, в тому
числі і масивів Raid;
• форматом стиснення відеоінформації.
Відеовиходи реєстратора
При необхідності перегляду відеоінформації на аналоговому моніторі у
відеореєстратора повинен бути відеовихід BNC (композитний), для перегляду
на цифровому моніторі - D-Sub (VGA). Наявність BNC виходу забезпечує
можливість підключення аналогового монітора на значну відстань (до 3
кілометрів,
використовуючи
спеціальне
обладнання).
У
деяких
відеореєстраторах передбачені наскрізні відеовиходи, за допомогою яких
можна передати сигнал від кожної відеокамери окремо на інші пристрої запису
або відображення. У багатьох відеореєстраторах передбачений тривожний
відеовихід - для миттєвого виводу зображення на монітор з відеокамер при
тривожній події (детекції руху та ін.).
Аудіоканал.
При проектуванні системи відеоспостереження може бути закладено
наявність аудіоканалів. Зазвичай у одного відеореєстратора їх може бути до 16.
Існують моделі відеореєстраторів, з кількома аудіовходами, але зазвичай запис
здійснюватися тільки по одному з них - тому, який активований в даний
момент.
Мережеві функції відеореєстратора (TCP / IP).
Відеореєстратори з мережевою функцією забезпечують можливість
підключення до них будь-якого комп'ютера в існуючій мережі для
дистанційного перегляду відео та запису. Деякі відеореєстратори забезпечують
можливість налаштування їх параметрів по мережі, що значно прискорює і
здешевлює обслуговування систем відеоспостереження.
Існують відеореєстратори, що мають функцію двостороннього
аудіоканалу по мережі. Це означає, що ви можете не тільки прослуховувати і

записувати аудіоінформацію, але й передавати її - подавати оголошення або
передавати команди.
Дуже корисна функція відеореєстраторів - передача по мережі на e-mail, а
в деяких випадках і на FTP-сервери, повідомлень про які-небудь події:
спрацьовування детектора руху, несправність жорсткого диска, спрацьовування
тривожного входу, про втрату сигналу від камери тощо.
Як вже говорилося вище, при використанні відеореєстраторів в мережі
краще з форматом стиснення відеозображення MPEG-4 і H.264, так як вони
забезпечують максимальну швидкість передачі відеоінформації і менше
завантажують існуючу мережу. При цьому формат H.264 в 2 рази
ефективніший.
Управління зовнішніми пристроями
У відеореєстраторах передбачені такі функції управління зовнішніми
пристроями:
• управління поворотними відеокамерами по інтерфейсу RS485,
(найбільш поширені протоколи Pelco P і Pelco D);
• управління поворотними камерами по тривозі - при спрацьовуванні
тривожних входів, детектора руху, пропажі відеосигналу на якому-небудь
каналі, камера повертається в задане положення;
• управління тривожними виходами. Зазвичай в відеореєстраторах
передбачено до 64 тривожних виходів. Залежно від можливостей конкретних
моделей, можна налаштовувати подачу тривоги при надходженні сигналів з
датчиків тривожних входів, спрацювання детекторів руху або звуку, а також
при несправності жорсткого диска, зникнення сигналу від будь-якої камери.
Тривожним виходом можна управляти й вручну.
•
управління
іншими
відеореєстраторами:
до
"Головного"
відеореєстратора підключають по мережі декілька "Підлеглих". При цьому є
можливість управління, віддаленого спостереження та перегляду архіву з
"Підлеглих" реєстраторів.
Наявність ПЗ для центрального поста відеоспостереження.
Цей параметр важливий для систем відеоспостереження з великою
кількістю відеокамер (більше 16-ти). Програмне забезпечення для центрального
поста відеоспостереження дозволяє:
• одночасно переглядати зображення від всіх відеореєстраторів,
об'єднаних у мережу на кількох моніторах;
• управляти настройками відеореєстраторів з відстані;
• переглядати відеозапис з вибраних відеореєстраторів;
• створювати карти об'єктів спостереження і багато іншого.
Інтелектуальні функції відеореєстраторів
Деякі сучасні відеореєстратори, крім стандартного набору, оснащуються
додатковими інтелектуальними функціями. Такі можливості зазвичай пов'язані
з аналізом відеозапису або "живого" зображення, і видачею відповідних
сигналів або повідомлень, наприклад:
• пошук запису по детектору руху або звуку (реалізована в більшості
сучасних реєстраторів);
• пошук запису з детектування руху в заданій області кадру;
• розпізнавання осіб;

• детектор "залишених предметів";
• розпізнавання автомобільних номерів;
• визначення паніки щодо зміни траєкторії руху людей;
• пошук запису по касовій операції.
2.1 M-JPEG і відеореєстратори
MJPEG (Motion JPEG) - покадровий метод відеостиснення, основною
особливістю якого є стиснення кожного окремого кадру відеопотоку за
допомогою алгоритму стиснення зображень JPEG. При стисненні методом
MJPG міжкадрова різниця не враховується.
Переваги та недоліки.
Основною перевагою відеостиснення Motion JPEG є простота реалізації,
що робить MJPG відповідним для реалізації в пристроях з обмеженими
обчислювальними ресурсами. Надзвичайно швидкий нелінійний відеомонтаж якщо який-небудь кадр береться повністю (без змін) з одного MJPEG-джерела,
його можна записати у вихідний MJPEG-потік як є, без декодування-стиснення.
MJPEG дає якісні стоп-кадри, що дозволяє його використовувати, наприклад, в
системах відеоспостереження (там це важливо - наприклад, щоб з'ясувати
номер автомобіля, який проїхав).
До недоліків можна віднести більш низький коефіцієнт стискання в
порівнянні з потоковими методами стиснення, наприклад MPEG-4.
Використання відеореєстраторів.
Невимогливість до обчислювальних ресурсів робить MJPEG привабливим
для цифрових відеореєстраторів. Насправді, у світі MJPEG не існує як окремий
стандарт, скоріше він відноситься до швидкого потоку зображень JPEG, які
можуть бути відтворені з досить високою швидкістю, створюючи при цьому
ілюзію руху. Оскільки залежності між окремими послідовними кадрами не
беруться в розрахунок, такий спосіб дозволяє отримати тільки відносно
невеликий рівень стискання в порівнянні зі стандартами, що використовують
стиснення відеозображення, наприклад такими, як різновиду Н.26х або MPEG.
MJPEG ніколи не був предметом міжнародної стандартизації, a JPEG не
визначає стандарт передачі, тому способи реалізації MJPEG у різних
постачальників реєстраторів несумісні між собою. Для збільшення ступеня
стиснення деякі виробники відеореєстраторів примудряються використовувати
і стиснення різниці між двома сусідніми кадрами. Однак, цей варіант теж не є
стандартним, тому для відтворення таких даних потрібно програмне
забезпечення того ж постачальника відеореєстратора.
2.2. MPEG-4 і відеореєстратори.
MPEG-4 - це міжнародний стандарт, який використовується переважно
для стиснення цифрового аудіо та відео. Він з'явився в 1998 році, і включає в
себе групу стандартів стиснення аудіо і відео і сумісні технології, схвалені ISO
- Міжнародною Організацією по стандартизації (IEC Moving Picture Experts
Group (MPEG)). Стандарт MPEG-4 в основному використовується для мовлення
(потокове відео), запису дисків з фільмами на компакт-диски, відеотелефонії
(відеотелефон), і широкомовлення, в яких активно використовується стиснення
цифрових відео і звуку.
Формат MPEG-4 надає кінцевим користувачам широкий спектр
можливостей, що дозволяють взаємодіяти з різними анімованими об'єктами:

• Мультиплексування та синхронізація даних, пов'язаних з медійним
об'єктом, в тому сенсі, що вони можуть бути передані через мережеві канали.
• Аудіопотоки, відео та аудіовізуальні дані можуть бути як природними,
так і штучно створеними. Це означає, що вони можуть бути як записаними на
відеореєстратор або мікрофон, так і створені за допомогою комп'ютера і
спеціального програмного забезпечення.
• MPEG-4 забезпечує технології, що дозволяють здійснювати доступ не
до пікселів, а до об'єктів, переглядати їх і маніпулювати ними.
• MPEG-4 відрізняється великою стійкістю до помилок і роботою з
кількома діапазонами значень швидкості передачі даних.
Сфера застосування стандарту варіюється в широкому діапазоні від
цифрового телебачення, мультимедійних даних у мобільних комунікаціях, ігор
і до відеоспостереження.
Головна відмінність MPEG-4 від попередніх стандартів полягає в його
об'єктно-орієнтованій аудіовізуальній моделі. У рамках цієї моделі в кожній
сцені присутні об'єкти, які мають зв'язки між собою в часі і просторі, що дає
ряд переваг. Стандарт MPEG-4 відкриває користувачам нові можливості для
створення, редагування, доступу та споживання аудіовізуальної інформації. В
основі технології MPEG-4 лежить об'єктно-орієнтований підхід, де сцена
моделюється як така, що складається з об'єктів, як природних, так і
синтезованих, з якими користувач може взаємодіяти. Робота з об'єктами
(особливо з синтезованими) і інтерактивність лежать в основі MPEG-4, але, на
жаль, в системах відеоспостереження це не знайшло застосування.
Компенсація руху заснована на блоках з відповідною модифікацією для
меж об'єктів. Розмір блоків може бути 16x16 або 8x8 з половинною
розрізняльною здатністю в пікселях. MPEG-4 також забезпечує режим
компенсації руху з накладенням. Кодування текстур об'єктів засноване на DCTперетворенні у блоках 8x8 з відповідною модифікацією для меж об'єктів. Для
підвищення ефективності кодування також можливо пророкування
коефіцієнтів. Статичні текстури можуть бути закодовані з використанням
вейвлет-перетворення. Стійкість до помилок забезпечується за рахунок
маркерів ресинхронізації, декомпозицією даних та іншими методами.
Масштабованість забезпечується як для просторового, так і тимчасового
поліпшення розрізняльної здатності. MPEG-4 забезпечує масштабованість на
рівні об'єктів з тим обмеженням, що форма об'єкта повинна бути прямокутною.
У системах відеореєстрації це, можливо, найкорисніша властивість, тому що з
нею пов'язано масштабування потоків для передачі по низькошвидкісних
каналах зв'язку.
Стандарт MPEG-4 був оптимізований для передачі даних у трьох
діапазонах швидкостей: менше 64 кбіт/с, 64-384 кбіт/с і 384 кбіт/с - 4 Мбіт/с.
MPEG-4 пропонує набір інструментів і технологій, які придатні для різних
областей застосування як в існуючих програмах, так і в тих, які з'являться в
майбутньому. Низькі швидкості передачі даних і стійкість до помилок
дозволяють використовувати MPEG-4 для надійної передачі по
низькошвидкісних радіоканалах, що зручно для мобільних відеофонів,
комунікацій в космосі і, звичайно, у відеоспостереженні. Для високих
швидкостей передачі даних в MPEG-4 передбачені інструменти, які спрощують

передачу та зберігання відео високої якості, придатного для телевізійних студій
та інших завдань, вимогливих до якості відео. У процесі розвитку стандарту
виникло кілька версій MPEG-4, які підтримують більше швидкостей передачі
даних, ніж MPEG-2.
Основним застосуванням стандарту MPEG-4 поза індустрії безпеки є
розміщення інтерактивного відео в мережі Інтернет. Зараз дуже популярно
програмне забезпечення, яке дозволяє помістити «живе» відео MPEG-4 на
сторінках сайту. MPEG-4 може працювати з чотирьохстроковою і
прогресивною розгорткою, хоча остання рідко використовується у
відеоспостереженні. Підтримується формат оцифрування 4:2:0. Це означає, що
кількість відліків при оцифруванні різноколірних сигналів СЬ і Сг становить
половину від кількості відліків сигналу яскравості як по горизонталі, так і по
вертикалі. Для кожної компоненти допускається квантування від 4 до 12 біт.
Також як і в MPEG-2, в стандарті MPEG-4 є декілька різних профілів
(Simple Profile, Core Profile і Main Profile).
Профілі Simple Profile і Core Profile працюють з відео форматом QCIF і
CIF зі швидкістю передачі даних 64 кбіт/с, 128 кбіт/с, 384 кбіт/с і 2 Мбіт/с.
Профіль Main Profile може працювати з дозволом CIF (352x288),
повнокадровим дозволом, рекомендованим ITU-R 601 (720x576), і високим
дозволом HDTV (1920x1080).
Підтримуються швидкості передачі даних 2 Мбіт/с, 15 Мбіт/с і 38.4
Мбіт/с. MPEG-4 розроблявся не як монолітний стандарт, а скоріше як набір
інструментів, які разом з профілями забезпечують вирішення конкретних
завдань. Хоча MPEG-4 представляє собою досить великий стандарт, він має
таку структуру, яка дозволяє отримувати доступ до різних інструментів в міру
необхідності. Кожен розробник може вибрати з великого стандарту MPEG-4
тільки той інструментарій, який йому потрібно, що з великою часткою
ймовірності буде представляти дуже незначну частину стандарту.
Цифрові відеореєстратори, що працюють з MPEG-4 стають все більш
популярними в системах відеоспостереження, хоча вони і використовують різні
профілі MPEG-4 і, таким чином, відрізняються за якістю зображення між
собою.
MPEG-4 не замінює, як вважають деякі, стандарт MPEG-2, але пропонує
велику гнучкість в роботі на низькошвидкісних каналах зв'язку. Він дозволяє
передавати практично «живе» відео при швидкості передачі 256 кбіт/с. Деякі
виробники включають MPEG-4 в свої цифрові відеореєстратори для
віддаленого перегляду і управління, тоді як для локального запису
використовуються інші алгоритми стиснення.
Ведуться розробки і нових стандартів у ITU-T і ISO. Остання версія
MPEG-4 і новий стандарт Н.264 дозволять підвищити рівень стиснення до
такого ступеня, що фільми з високою роздільною здатністю (HDTV) можна
буде записувати на DVD-диски високої ємності.
2.3. H.264 відеореєстратори.
Н.264 - це один із найбільш багатообіцяючих стандартів у низці нових
розробок. Він був створений ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG)
спільно з ISO / IEC Moving Picture Experts Group (MPEG) у рамках спільної
програми Joint Video Team (JVT). Стандарти ITU-T H.264 і ISO / IEC MPEG-4

Part 10 (формальна назва - ISO / IEC 14496-10) технічно повністю ідентичні.
Фінальний варіант першої версії стандарту було завершено в травні 2003 року.
Використовується в цифровому телебаченні високої розрізняльної
здатності (HDTV) і як основний кодек для відеозаписів Міністерством оборони
США, компанією Apple (в тому числі відеороликів плеєрів iPod) і в багатьох
інших областях цифрового відео.
Новітня технологія стиснення відеозображень H.264 - великий крок
вперед для багатьох проблемних областей. Застосування цього формату
дозволяє майже без втрати якості зображення отримувати файли на 80% менше,
ніж при використанні Motion JPEG, і на 50% - ніж при використанні стандарту
MPEG-4 Part 2. Для передачі та зберігання таких файлів потрібно значно менше
ресурсів мережі і дискового простору, що дозволяє або знизити вартість систем,
або значно підвищити якість зображення при збереженні колишньої швидкості
передачі бітів.
Фахівці вважають, що завдяки таким якісним показниками, формат H.264
(відомий також як MPEG-4 Part 10/AVC - поліпшена система кодування відео) в
найближчі роки стане найбільш прийнятним шляхом для стиснення. Ця
технологія вже використовується на нових відеореєстраторах, мобільних
телефонах і цифрових відеоплеєрах і швидко завойовує визнання користувачів.
Постачальники послуг, в тому числі власники мереж зберігання відеофайлів і
телекомунікаційні компанії, також починають працювати з H.264. Судячи з
усього, індустрія систем відеоспостереження не залишиться осторонь.
H.264 - результат
спільної роботи організацій, що займаються
розробкою, для телекомунікації та інформаційних технологій. Тому у цього
формату є все необхідне, щоб стати де-факто відкритим, ліцензованим
стандартом стиснення відеоінформації.
3. ОСНОВИ СТИСНЕННЯ ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ: КОДУВАННЯ І
ДЕКОДУВАННЯ У ФОРМАТІ MJPEG, MPEG4, H.264
Стиснення відеозображення полягає у видаленні надлишкових відеоданих
або скорочення їх обсягу, завдяки чому файли з оцифрованим відео вдається
ефективно передавати по мережі і зберігати. При стисненні до вихідного
відеозображення застосовується певний алгоритм. Застосування зворотного
алгоритму дозволяє практично без втрат відновити оригінальне
відеозображення.
Така
пара
алгоритмів
називається
кодеком
(кодер/декодувальник). Результати роботи кодувальників, побудованих на
одному і тому ж стандарті стиснення, можуть розрізнятися. Це пов'язано з тим,
що розробник програми може за своїм вибором реалізувати той чи інший набір
засобів стиснення, передбачених стандартом. Це вважається допустимим,
оскільки підсумковий файл має встановлений стандартом формат і може бути
декодованим. Тому, не розібравшись спочатку в деталях тієї чи іншої реалізації,
неможливо оцінити ефективність стандарту у порівнянні з іншими стандартами
і навіть з іншими його реалізаціями.
При реалізації декодера, навпаки, обов'язково повинні бути реалізовані
всі заявлені в стандарті засоби. Це пов'язано з тим, що стандарт чітко
встановлює порядок відновлення кожного біта стисненого відеозображення.
Поняття про кадри

Залежно від профілю H.264 (набору алгоритмічних функцій,
передбачених стандартом для тих чи інших випадків) кодер може працювати з
кадрами різних типів: I-, P-і B-кадрами.
• I-frames (key frames) - кадри, містять повне зображення.
• P-frames - кадри, які містять в собі тільки зміни зображення по
відношенню до попереднього кадру.
• B-frames - двонаправлені кадри, які містять в собі зміни як по
відношенню до попереднього кадру, так і по відношенню до подальшого. Як
правило цим кадрам надається більш низький потік, ніж I / P-кадрів. Вони
можуть допомогти, якщо необхідна якість відео не вміщається в необхідний
потік. Такі кадри вставляються між I/P- кадрами.
У мережевих камерах і відеокодерах буде, найімовірніше,
використовуватися базовий профіль H.264. Він передбачає використання тільки
I-та P-кадрів і, отже, дозволяє здійснювати стиснення з мінімальною затримкою
(витратами часу на стиск, передачу, відновлення і відображення файлу).
Останнє дуже важливо для систем відеоспостереження, особливо - коли
потрібно керувати камерою в реальному часі.
Основні методи стиску даних
Для стиснення відеоданих, як в рамках одного кадру, так і в межах
послідовності, що складається з декількох кадрів, застосовуються різні методи.
Стиснення в межах кадру здійснюється зазвичай за рахунок видалення
надлишкової інформації. При роботі з декількома кадрами можуть
застосовуватися такі методи, як диференційне кодування і поблочна
компенсація руху.
При диференційованому кодуванні зображення в кадрі порівнюється із
зображенням в опорному кадрі (попередній I-або P-кадр). При цьому кодуються
тільки ті пікселі, колір яких змінився. Отже, кодується і передається менша
кількість пікселів. Однак, якщо зображення, яке стискають, інтенсивно
змінюється, диференційне кодування не дозволяє досягти значного стиснення.
Для таких випадків більше підходить поблочна компенсація руху. В основу
цього методу покладено ідею про те, що більшість елементів зображення, що
складають черговий кадр, можна знайти на попередньому кадрі, але на інших
місцях. Тому кадр розбивається на кілька макроблоків - блоків пікселів. Блок за
блоком новий кадр (наприклад, P-кадр) порівнюється з опорним кадром. Якщо
знайдено співпадаючий блок, кодер зберігає лише інформацію про те, де цей
блок розташований на опорному кадрі. Для того, щоб зберегти такий вектор
переміщення потрібно менше біт, ніж на кодування вмісту блоку.
Підвищення ефективності стиснення в H.264
Стандарт H.264 - технологія стиснення відеозображення, що вийшла на
новий рівень: з'явилася більш досконала схема внутрішнього передбачення, що
використовується для кодування I-кадрів. Завдяки цій схемі кількість бітів,
необхідних для зберігання I-кадру, значно знижується, а якість зображення
залишається незмінною. Отримати такий результат вдається за рахунок
використання моноблоків меншого розміру. Пошук співпадаючих пікселів
тепер здійснюється серед раніше закодованих пікселів, розташованих по краях
нового макроблоку. Значення цих пікселів використовуються повторно. У
результаті обсяг, який займає зображення, значно зменшується.

У H.264, крім того, вдосконалено механізм поблочної компенсації руху,
який використовується для кодування P-і B-кадрів. Кодувальник H.264 може за
своїм вибором здійснювати пошук співпадаючих блоків (з точністю до
субпікселя) у довільній кількості областей одного або декількох опорних
кадрів. Розмір і форма блоку також можуть змінюватися, якщо при цьому збіг
виходить більш точним. Для побудови областей кадру, в яких немає
співпадаючих блоків, використовуються моноблоки з внутрішнім кодуванням.
Настільки гнучкий підхід до компенсації руху виправдовує себе, наприклад,
при спостереженні за людними місцями, коли потрібно забезпечити також і
якість зображення. Для компенсації руху виділяється велика частина ресурсів,
відведених відеокодеру. Тому від того, яким чином і наскільки повно
реалізований цей алгоритм, залежить ефективність стиснення відеозображення
кодувальником H.264.
При використанні H.264 вдається також зменшити кількість артефактів
блочності, характерних для Motion JPEG та інших стандартів MPEG. Для цієї
мети в циклі кодування використовується внутрішній фільтр деблокінга. У
результаті застосування адаптивних алгоритмів вдається згладити краї блоків і
отримати на виході відеозображення майже ідеальної якості.
Фахівці в галузі телекомунікацій та експерти, що займаються
інформаційними технологіями, очікують, що H.264 поступово витіснить інші
використовувані сьогодні стандарти стиснення відеозображення. Система
відеоспостереження H.264 швидше за все буде використовуватися в першу
чергу для вирішення завдань, що вимагають великих швидкостей передачі
даних і високого дозволу, наприклад, в системах спостереження за
автомагістралями, в аеропортах і казино, де 30 кадрів в секунду є нормою. У
таких системах застосування нової технології дозволить знизити вимоги до
ширини каналів і обсягами дискового простору і призведе до значної економії.
Крім того, очікується, що H.264 буде сприяти впровадженню камер
високого дозволу. Завдяки цій технології, вдасться скоротити характерні для
роботи з цими камерами величезні розміри файлів і трафіку, зберігши при
цьому високу якість зображення. Однак, є і негативні сторони. Хоча H.264
дозволяє знизити вартість передачі та зберігання даних, для роботи з ним
потрібні складніші мережеві камери і високопродуктивні станції
спостереження, де відеозображення буде декодуватися і проглядатися.
Все більше мережевих камер, відеокодерів і систем управління відео
підтримує H.264. Тому має сенс вибирати саме такі пристрої, здатні працювати
з цим новим відкритим стандартом стиснення відеозображення. Інші стандарти,
в тому числі Motion JPEG, будуть застосовуватися в системах з низькими
вимогами до частоти кадрів, звичайно нижче 4 кадрів в секунду. Тому в ідеалі,
найбільшу гнучкість може забезпечити застосування пристроїв, що
підтримують як Motion JPEG, так і H.264.
Завдяки своїм перевагам перед MPEG4 і MJPEG - H.264 може стати
форматом номер один в системах відеоспостереження і зокрема в
відеореєстраторах.
Контрольні питання:

1. Які тактико-технічні характеристики цифрових реєстраторів відеосигналу Ви
знаєте?
2. Що прийнято розуміти під критерієм якості відеозапису?
3. Які формати стиску відеоінформації Вам відомі?
4. Що необхідно знати для визначення мінімально необхідного дискового
простору відеореєстратора?
5. Для чого призначені відеовиходи BNC і D- Sub у відеореєстраторі?
6. Які мережні функції відеореєстраторів Вам відомі?
7. Реалізація керування зовнішніми пристроями (відеокамерами, тривожними
виходами, іншими відеореєстраторами).
8. Програмні особливості використання формату стиску MJPEG у
відеореєстраторах.
9. Програмні особливості використання формату стиску MPEG-4 у
відеореєстраторах.
10. Програмні особливості використання формату стиску Н.264/МPEG-4 AVC у
відеореєстраторах.
11. Поняття про кадри відеозображення.
12. Основні методи стиску відеоданих у форматі Н.264.

